Zápis z jednání komise zdravotně sociální a rodinné politiky Rady NIČ Praha 4
konané dne áĽP4 2019

Přítomni (dle prezentační listiny): Mgr. Slanina, Bc. Michalcová, Mgr. Pešlová,
Mgr. Šamánková, Bc. Vitásková, Ing. Zykánová

Omluveni: Mgr. Jonáková, Mgr. Drábek
Tajemnice: Mgr. Králíková
Program:

Schválení programu v následujícím pořadí:

l. Projednání a doplnění Koncepce v oblasti sociální se zaměřením na oblast seniorů"
2. Různé
3. Prohlídka odlehčovacího zařízení Jílovská 432/11, Praha 4 - Lhotka

Úvod:
Přivítání členů komise i hostů, přítomno bylo 6 členů komise, komise byla
usnášeníschopná.
Program jednání byl schválen: 6 (pro) : O (proti) : O (sě zdržeb.
Předseda komise se dotázal, zda má někdo z členů komise námitky k zápisu z minulého
jednání. Nikdo z členů komise takové námitky neuplatnil.
1. Koncepce v oblasti sociální se zaměřením na oblast seniorů
Komise diskutovala podnět z minulého jednání směřující k rozšíření koncepce na
ostatní cilové skupiny, a také o alternativách ohledně možné interakce dětí z mateřských
škol a seniorů, např. v DPS, nebo v Domovech pro seniory. Dochází tak ke vzájemné
interakci dětí se seniory formou společných aktivit. Společný zážitek může působit
příznivě i jako terapie. Seniorům by tato společná setkání umožnila zavzpomínat
a především by se necítili osaměle.
Komise se shodla na potřebě doplnění koncepce o rekonstrukci jednotlivých zařízeni,
zejména OZ jílovské. Koncepce měla řešit otázku, v jakém rozsahu a horizontu budou
rekonstrukce prováděny. Klíčovým problémem je umístění stávajících klientů z tohoto
zaři'zení, než bude rekonstrukce uskutečněna.
Dalším tématem byl pozemek v úl. Hudečkova. Konkrétně, jaké zařízení se na tomto
pozemku bude stavět. Komise se shodla na nutnosti samostatného jednání k tomuto
tématu.
2. Různé
Předseda komise informoval o tom, že byl osloven paní Horákovou, předsedkyní výboru
pro sociální záležitosti MHMP, která se chce pravidelně setkávat s předsedy výborů a
komisí z MČ. Tato setkání by se měla konat pravidelně.

Ing. Jitka Zykánová informovala komisi o nadaci Krása pomoci. Členové komise odkaz
na webové stránky této nadace v předstihu obdrželi. Ing. Zykánová sdělila komisi, že
nadace Krása pomoci chybí kontaktní místo na Praze 4. Komise se shodla na tom, že je
třeba zjistit, jak to funguje na ostatních MČ.
3. Prohlídka odlehčovacího zařízení Jílovská 432/11, Praha 4 - Lhotka.
Odlehčovacím zařízením komisi provedli Mgr. Linda Obrtelová, vedoucí sociální sekce
ŮSS Praha 4 a Bc. Jana Horáčková, vrchní sestra odlehčovacího zařízení.
Mgr. Obrtelová hovořila o nutnosti rekonstrukce zahrady, konkrétně o vytvoření
cestiček a chodníčků na zahradě, vybudování altánu pro klienty a o rekonstrukci
koupelen, které jsou již zastaralé a nevyhovující.
Příští jednání komise se bude konat ve Čtvrtek dne 25. dubna 2019 v 17:00 hodin
na ÚMČ Praha 4, v zasedací místnosti odboru sociálního.
Přílohy:
prezenční listina
Zapsala: Mgr. Romana Králíková
29. 3. 2019

Mgr. Jan Slanina
Předseda komise

Na vědomí:
Rada MČ Praha 4
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Mgr. Kevin Drábek
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